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.KOMISIA KULTÚRY A OCHRANY HISTORICKÝCH PAMIATOK 
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 
 

 
 

Zápisnica 
z rokovania Komisie kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ 

konaného dňa 11. 04. 2018 
 

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Miesto a čas rokovania: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, miestnosť č. 103,  
od 16:00 h 
Komisia schválila program rokovania a poradie prerokovania jednotlivých bodov takto: 
 
Schválený program: 
 

1. Informácia o depozitároch: rekonštrukcia objektu na  Plickovej ulici, dočasné 
depozitáre – GIB, GMB, MMB 

2. Najvýznamnejšie výstavné podujatia Galérie mesta Bratislavy v roku 2018 – 
informácia 

3. Návrh na poskytnutie dotácie občianskemu združeniu MOSTY – GESHARIM na 
projekt Ubránili sme sa – 209. výročie obliehania Bratislavy Napoleonom 

4. Rôzne 
 
K bodu 1 
Informácia o depozitároch: rekonštrukcia objektu na  Plickovej ulici, dočasné 
depozitáre – GIB, GMB, MMB 
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnili: PhDr. Peter Hyross – riaditeľ Múzea mesta 
Bratislavy, PhDr. Ivan Jančár – riaditeľ Galérie mesta Bratislavy a PhDr. Vladimír Gašperák 
– riaditeľ GIB. 
 
Uznesenie: 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ : 

- berie na vedomie informácie o stave príprav zabezpečovania uloženia zbierkových 
predmetov Múzea mesta Bratislavy a Galérie mesta Bratislavy, 

- očakáva nové informácie o riešení súčasnej situácie dočasného a trvalého uloženia 
zbierok. 

Hlasovanie:  
Prítomní: 10 Za: 10   Proti: 0     Zdržal sa: 0   
  
 
K bodu 2 
Najvýznamnejšie výstavné podujatia Galérie mesta Bratislavy v roku 2018 – informácia 
Rokovania k tomuto bodu sa zúčastnil riaditeľ Galérie mesta Bratislavy  PhDr. Ivan Jančár 
 
Uznesenie 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ berie informáciu o  najvýznamnejších 
výstavných podujatiach Galérie mesta Bratislavy na vedomie. 

 



 2

Hlasovanie:  
Prítomní: 9  Za: 9   Proti: 0     Zdržal sa: 0   
 
K bodu 3 
Návrh na poskytnutie dotácie občianskemu združeniu MOSTY – GESHARIM na 
projekt Ubránili sme sa – 209. výročie obliehania Bratislavy Napoleonom 
 
Uznesenie: 
Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ prerokovala návrh na poskytnutie 
dotácie občianskemu združeniu MOSTY – GESHARIM na projekt Ubránili sme sa – 209. 
výročie obliehania Bratislavy Napoleonom a s poskytnutím dotácie súhlasí. 
 
Prítomní: 8 Za: 8   Proti: 0     Zdržal sa: 0 
 
K bodu 4  
Rôzne 
Uznesenie 

- Komisia kultúry a ochrany historických pamiatok MsZ vyslovuje  nespokojnosť so 
spôsobom prerozdelenia finančných prostriedkov z  grantového programu Ars 
Bratislavensis, 

- odporúča podporiť menej projektov vo vyšších sumách, najmä projektov zameraných 
na Bratislavu, na podporu jej identity a propagácie, 

- odporúča pozvať na zasadnutie komisie hodnotiteľov a  diskutovať s nimi o spôsobe 
hodnotenia projektov. 

 
Prítomní: 8 Za: 8   Proti: 0     Zdržal sa: 0 
 

 
 

Ing. Katarína Šimončičová, v. r. 
 predsedníčka komisie 

Zapísala:  
PhDr. Žofia Halmová, v. r. 
tajomníčka komisie 
 


